
met veel vertoon van hun bonte veren tooi 

Bij de keluphanen (1)!I 
door Simon de Waard 

Het was in het begin van Apri , dat we onze 
eerste l<emphanen te zien kregen; we liepen in 
de drassige weilanden achter het duin naar 
hevitsnesten te zoeken, toen we aan de rand 
van een plas een ldein troepje voedselzoehnde 
vog·els. opmerkten, die we eerst voor tureluurs 
versleten, maar toen we ze in de kijl,er namen,' 
hmphanen blehn te zijn. Hoewel we er nognl 
een eindje vandaan waren, konden we toch wel 
zien, dat er enhle vogels tussen liepen, die iets 
groter waren dan de rest; die grotere exem
plaren waren mannetjes. Bij één daarvan was 
reeds het begin van een kraag te ontdekhn, de 
andere hadden echter nog hun winterpakje aan 
en waren, behalve dan door het grootteverschil, 
nog' niet van de eenvoudi.g bruin grijze Vrouw
tjes te onderscheiden. 

Een week of drie later echter zagen we in 
d rasduintjes op het brede strand een vijftnl 
mannetjes, die reeds iil. volledige zomertooi 

,; waren, met bonte sierveren en prachtige brede 
kraag en die, tijdens de ogenblikken, dat we 

Met foto's van den schrijver. 

ze vanuit de verte.~adesloegen, elbarvoOrl;:J 
durend in de "haren vlogen. Voor hmpplaats 
hadden ze een lnag, vlak duintje uitgekozen 
van ongeveer dertig' vierkante meters, als we 
ons goed herinnerden hetzelfde duintje, dat ze 
ool( in de vorige jaren voor dit doel gebruikt 
hadden. De week daarop zagen we el' weer een 
troepje in actie; het gras bleek toen door de 
vogels reeds geheel plat te zijn gelopen en 
bovendien wns de piel, direct te herl,ennen, 
doordat het cr wit zag' van de "visiteblartjes", 
dic de heren er onder het strijderi en inde 
pauzen hadden laten vallen. 

Waren de kern phanen in het begin, toen ze 
nog' maar net terug waren van hun reis naar 
het verre Zuiden, moeilijk te benaderen ge
weest, nu de vog'els zich eenmaal thuis gevoel
den, hadden ze hun schuwheid grotendeels 
afgelegd. Nauwelijks hadden we ons enkele 
tientallen meters van de kampplaats verwijderd, 
of de eerste vogels streken alweer op hun 
duintje neer en hervatten zonder verwijl de 
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strijd. waarin wij hen daarnet door onze l<omst 
gestoord hadden. 

Zo'n troepje vechtende kemphanen biedt een 
bijzonder fraai schouwspel en geen enhl voor
jaar zullen we dan ook verzuimen. om één of 
meer van die "voorstellingen" bij te wonen. 
Doordat de vogels ieder jaar hun gevechten 
weer in dezelfde omgeving. vaal( zelfs op 
dezelfde plek. houden. weten we altijd waar we 
onze vrienden kunnen vinden. vVanneer de 
vogels in actie zijn, l<unnen we hen, vooral als 
we het wat voorzichtig aan doen. tamelijk dicht 
naderen en met de kijker halen we ze dan vlak
bij. Het eerste wat ons altijd weer opvalt. is, 
dat die vechtersbazen onderling zoveel verschil 
in kleur vertonen. De ene vogel heeft bijv. een 
witte kraag, de andere een crème-Ideurige. bij 
een derde is dit sieraad lichtbruin getint, bij 
weer een andere glanzend blauwzwart. enz. 
enz. Niet altijd zijn de kragen egaal geldeurd, 
ze kunnen ook gevlekt of met dwarsbanden ge
tekend zijn. Ondanb die ~erscheidenheid kan 
het toch wel eens voorl(omen, dat we in een 
troep enkele vogels opmerken, die eenzelfde 
kraag bezitten. maar dan zijn ze toch nog van 
elkaar te onderscheiden. doordat hun kop-

Kemphen bij bet nest 

pluimen of hun andere sierveren. die zich op 
de rug. de schouders, de borst en aan de zij
kanten van het lichaam bevinden. bij elk exem
plaar weer versGhillend gekleurd en getekend 
zijn; ook het geel van de poten, van· de snavel 
en van de eigenaardige pIel( met "wratt~n" bij 
de snavel (die "wratten" horen ool( bij het 
prachtkleed) is niet bij elh vogel van dezelfde 
tint. Geweldig groot is het aantal variaties hier
in en ik neem dan ook graag aan. wat zo vaal( 
hierover beweerd wordt. n.l.. dat het onmogelijI< 
zou zijn, twee kemphanen in prachtldeed te 
vinden, die voIl<omen aan ell<aar gelijk zijn. 

Van verre gezien lijkt het bij zo'n hmp
hanengevecht nogal heet toe te gaan. maar 
wanneer we zo dichtbij gekomen zijn, dat we 
de vogels goed kunnen waarnemen, dan blijkt 
het nogal los te lopen en hijgen we eerder de 
indruI( van een levendig spel. We zien dan, 
hoe de vogels met veel vertoon van hun prach
tige bonte verentooi, de brede kraag wijd uit
gespreid, op eII(aar afstuiven, waarbij zij zich 
afwisselend zo hoog mogelij]( oprichten en zich 
dan w~er diep voorover buigen, zodat de kraag
veren over de grond slepen; we zien, hoe ze 
elkander uitdagen, door alle veren op te zetten 
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en op een afstandje naar elkaar te pikhn en 
hoe ze dan. na nog wat heen-en-weer-gedraai 
en geren, tenslotte met fladderende vleugels 
tegen elkaar opspring'en. telleens weer opnieuw. 
tot de vermoeidheiçl zich doet gelden en de 
strijd voor een poosje ges taakt wordt. In de 
regel zien we dan enhle vogels. diep door
gezald in het hielgewricht en met naar de 
grond gerichte snavel. als in uiterste deemoed 
voor hun tegenstander staan, Dat is echter maar 
comedie, Even later begint de voorstelling op
nieuw en dan "vorden de rollen omgedraaid; 
d e verliezer wordt winnaar en de triomphator 
van zo even staat nu op zijn .beurt in de "dee
moedshouding" . Hoe het oole zij : strijd of spel. 
slachtoffer's vaIlen er nooit bij. want de vog'els 
verwonden elleaa r niet. tenminste' niet ernstig; 
hoogstens verliezen ze er wat veren bij. Eigen
aardig is. dat alles zich afspeelt. zonder dat er 
oole maar een bIe gegeven wordt. terWijl de 
meeste andere vogels toch zelfs bij de Ideinste 
onenigheid al een keel van je welste opzetten; 
de hmphaan echter is en blijft onder bijna alle 
omstandig'heden zo stom als een vis T Ook de 
l.<emphen is zeer zwijgzaam; alleen wanneer de 
vogel op het nest verrast wordt of als de jongen 
in gevaar zijn. laat het hennetje een leort. hees 
geluid horen. maar meer ook niet. 

Die gedragingen van de kemphanen in het 
voorjaar zijn natuurlijle heel merkwaardig, maar 
op de keper beschouwd zijn de mannetjes van 
bijna alle vogelsoorten in die tijd pronhuchtig 
en vechtlus tig; er moet immers een vrouwtje 
bekoo'l'd en gewonnen worden en als dat gelukt 
is, dan moet dit I<ostelijk bezit in de regel ook 
verdedigd worden tegen andere g'egadigden T 

Het eigenaardige echter is, dat dit bij de kemp-

Jong kernp],aantje, 
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hanen niet opgaat. tenminste wat het laatste 
betreft. Een vrouwtje "het hof maken" is deze 
kleurige ridders wel toevertrouwd. ó ja. maar 
niet zodra hebben zjj van de gunsten van hun 
aangebedene genoten of zij keren terug naar 
de vriendenlering. om zich weer met hartstocht 
aan hun steekspel over te geven; tot er wéér een 
hennetje opdaagt. "vaar zij hun attenties aan 
kunnen wijden. En d a t gaat zo maar het hele 
voorjaar door: spel. liefde. spel. liefde.. , alsof 
er geen "ernstiger" bezigheden te vinden zou
den zijn, 

H et vrouwtje op háár beurt neemt het in 
liefdeszaken oole zo nauw niet; de I<emphen 
leeft namelijk in polyandrie of. om het w a t 
minder geleerd te zeggen, de hmphen doet aan 
veelmannerij T Dit ..lichtzinnige" leventje duurt, 
tot het leg'sel. dat in de regel uit vier eieren 
bestaat. compleet is; dan kijl<thet vrouwtje niet 
meer naar de mannetjes om en wijdt zich als 
een "degelijk huismoedertje" geheel aan haar 
plichten. Van een "huwelijlcsleven", een ge
meenschappelijI< waleen en zorgen voor legsel 
en jongen. zoals we dit bij de meeste (dus niet 
alle1) vogels kunnen zien. is dus bij de kemp
hanen geen spralee; het vrouwtje zorgt heel 
alleen voor het uitbroeden der eieren: wat onge
veer 17 dagen du~rt. en brengt oOIe in haar 
eentje de jongen groot. 

* ** 
Toen we in het begin van Mei op de plek 

waren, die de kemphanen als vechtplaats had
den Uitgekozen. was ik op het denlebeeld ge: 
komen. om in de loop van de maand eens te 
trachten deze merlewaardig'e vogels van een 
schuilhut uit te fotograferen. Een meter of zes 
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er vandaan lag een duintje . dat iets hoger was 
en dus een goed uitzicht op de l<ampplaats 
bood. Dit leel< me wel Je geschi/dste plaats 
voor een schuilhut en tegel ijl, zette ik er een 
klein mandje. dat toevallig in de buurt lag. 
neer. zodat de vogels hier vast aan Imndt'n 
wennen; later wilde ik het dan omruilen voor 
een groter exemplaar. 

Er waren echter nog verscheidene andere 
vogels. die ik wilde fotograferen en fil men i 
weel< na weel< vel'streel< en de kemphanen '" 
bleven in de slof. Maar zo~at haIf Juni zou het 
er toch van komen. Langer durfde il< het niet 
uitstellen. want al zijn er soms ook in de tweede 
helft van Juni nog wel eens kemphanen op de 
kampplaats te vinden. de merkwaardige schijn
gevechten - waar het me toch om te doen 
was - blijven dan in ieder geval langzamer
hand achterwege. 

E n zo brachten we op een avond de schuil
hut nuar de kampplaats. Toen we met ons 
vrachtje aanl<wa men. zag ik tot m'n grote vol
doening al uit de verte. dat er een paar h aantjes 
duchtig aan het b aHeleien waren. Onderweg 
had ik er over lopen piel, eren. da t de hmp
hanen eigenlijk best de kampplaats reeds ver
laten konden hebben. maar ge!uHig was dit 
dus niet het geval. Toen we dichterbij hvam·en. 
staakten de vogels hun gevecht en nadat ze nog 
even het naderend gevaar in ogenschouw ge
nomen hadden. vlogen ze op en verdwenen 
spoedig uit het oog. 

De schuilhut. een samenfIansel van twee 
stukken mand en een lap zeildoek. bleel< toch 
wel een flink stuk groter te zijn dan het mandje. 
dat we er indertijd hadden neergezet en het 
was nog maar de vraag. of de vogels de vol

gende morgcn rceds hun a rgwaan voor het 
grijze gevaa rte overwonnen zouden hebben. 1[( 
had er cchter wel moed op. vooral omdat de 
in de naaste omgeving broedende visdieven 
reeds spoedig na ons vertrek bij hun nesten 
neerstreken; zelfs de vogels. die op hetzelfde 
duintje. waal' de schuilhnt stond . hun nesten 
hadden. trokl<en zich hier geen zier van aan; 
we waren nog geen honderd meter wel,(. of 
ze zaten alle weer rustig' te broeden. Kijk, dat 
was een onverwachte. maar tevens guns tige 
bijkomstigheid, want doordat de vi sdieven zich 
zo l<alm en onbevreesd gedroegen. zouden de 
kemphanen. wanneer zij na enige tijd terug
herden. ongetwijfeld de illdrul< hijgen. dat de 
zaak voIImmen veilig was en reeds spoedig op 
de l<ampplaats neers lrijken; daar waren we van 
overtui g·d. Vandaar dat we ons in een zeer 
optimistische stemming naar het hUisje in de 
polder begaven. waa r we die nacht zouden 
slapen. 

De a ndere morgen zijn we al vroeg op pad. 
Boven de weiden. nIs stipjes aan de Wijde 
hemelkoepeI. b egroeten de leeuweriken met 
jubelend gezang de gouden zonll eschijf. die 
zich juist uit de ochtend nevels h eeft bevrijd. 
Graspiepers en gele Invi ks taartjes piepen en 
sjidpen en uit de di chte vlierenrand langs het 
veld klinkt onophoudelijk het welluidend ge
ro ep van een koekoek Tussen het van dauw 
no g' vochtige gras blinh overal het goud en wit 
van boterbloemen en madelicÏjes. maal' het 
fleurigst is de weide daar. W ilill' de grond het 
zandigs t is en honderden akkerhoornbloemen 
hun Sierlijke. blanke kelkjes heffen. Op de dras
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Fitis bij dl' ncstopeninl! 

si~c plel,jes vinden "ve tal van orcbideeën: het 
handehnskruid, in vel erlei tint van licht tot 

'. donkerpurper, en ook de l,everorchis. een onop
vallende plant met g'elig-groene bloempjes, 

, Op onze wandeling door de weilanden wor

" 
den we bijna voortdurend begeleid door angstig 
roepende kieviten, tureluurtjes komen nerveus 
tutend boven ons hingen en dan zijn er ook 
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I' nog de grutto's, die met luid gehinnik aan hun 
I ongerustheid over onze verschijning lucht 

lIeven, De meeste van deze vog'els hebben 
namelijl, reeds jongen en nu ,waarschuwen zij 
hun hoost, dat er gevaar in de buurt is. De 
jonge vog'els zijn natuurlijk niet te zien; die 

hebben zich reeds spoedig na het eerste alarm 
tussen het gras "gedrukt", waardoor ze, dank 
zij hun prachtige schutkleuren, op hetzelfde 
ogenblik "o nzichtbaar" werden, en zolang nu 
de ouden h et sein niet geven, dat de kust weer 
veilig is, houdt het jong'e goedje zich stipt aan 
het consigne: Blijf zitten waar je zit en verroer 
je nietT Slechts één jonge kievit krijg'en we te 
zien en wel. doordat de hummel zo eigenwijs 
is. om aan de haal te gaan: was hij blijven 
zitten, dan hadden we hem beslist ook over het 
hoofd g'ezien. 

We komen nu in het duin, waar de met 
honderden witte bloemschermen g'etooide 
vlieren een heerIijh lucht verspreiden en waar 
in het dicht struweel van alle kant de zachte 
strophe van de fitis klinh, het winterlwninkje 
zijn vrolijk liedje afratelt en zo nu en dan een 
nachte~aal zijn wonderschoon gezang laat 
horen. 

Als we ons, om de weg te belwrten, door een 
paar duindoornbosjes heen werken, glipt er 
plotseling' iets vla), voor onze voeten weg; zó 
snel verdween het in de ru i g'te, dat we niet 
zag'en wat het ei~enljj), was. Als we ons bui, 
Len en het gras wat uiteen doen, ontdekken 
we een bolvormig' nestje van mos en gras
sprie tjes en door een kleine openin g. waaruit 
)d eurige fazan tenveertjes stehn, zien we vijf 
ldeine, roodbruingevlelüe ei tjes liggen: we heb
ben het nestje van een fitis gevonden. Waren 
we een meter meer naar linb of rechts gegaan, 
dan was de vogel natuurlijl< blijven zitten en 
hadden we dat kunstige nestje niet te zien ge
kregen: je moet toch maar geluk hebbenT 

(\Vordt vervolgd), 

I ' 
, I Natuurbescherming (lIl)!' door F. Koster 

Het program, 

Er is mij wel eens geHaagd: \Vat zou jij 
nou doen, als je de macht had om de natuur
besch erming' in Nederland te geven wat haar 
toeIwmt? Wel. het is wel eens aardig om niet ,. altijd g'ehinderd te worden door de onaange
name werkelijkheden, welke de natuurbescher
ming zo uitermate langzaam vooruit doen 
komen, waarom wij een antwoord op deze 
vraag zullen g'even. 

Ik zou beg'innen met ell< oorlogspessimisme 
van me af te zetten en binnen enkele dagen een 
natuurbeschermingswet bij de Kamer indienen. 
Deze wet zou dadelijl, moeten worden beh an
deld, zodat voor Kerstmis het Staatsblad met 
de tebt er van zou worden verlucht. Op de 
begroting zou voor het volgende jaar een be

drag van 1 millioen gulden worden uitgetrokI<en 
voor de uitvoering der wet, een bedrag, dat een 
peulschil is, vergclehn bij hetg'een voor )mnst 
en restauratie van kerken, Lastelen en vesting
werken wordt uilg'etrolken: bet bedrag' is eigen
lijk niets, vergeleken bij hetgeen de werher
sehaffing kost. ' 

Nu de uitvoering. Die hangt natuurlij], voor 
een groot deel van de inhoud der bepalingen 
in de wet af. Eerst de organisatie. Er zou dade .. 
lijk een centraal deskundig lichaam worden 
aang'ewezen, bestaand e uit een directeur meI 
twee inspecteurs, salaris niet abnormaal hoog', 
voorts wat administra tief personeel. De leider~ 
moeten deskundig zijn, liefst biologen of bos
bouwers. Hun bureaux zou ik onderbrengen in 
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